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Uusioaines Oy aloitti Foamit-vaahtolasimurskeen valmis-
tuksen vuoden 2011 alussa. Tehdas sijaitsee Forssassa 
Uusioaines Oy:n lasinpuhdistuslaitoksen läheisyydessä. 
Tehtaan tuotantokapasiteetti on 150 000 m3/v. Vaahto-
lasimurske valmistetaan puhdistetusta kierrätyslasista. 
Se soveltuu erinomaisesti käytettäväksi maarakenteiden 
kevennysmateriaalina sekä routaeristeenä samoin kuin 
kaikkien rakennusten lämpöeristeenä (alapohjat ja rou-
taeristeet, tasakattoeristeet käännetyissä kattorakenteis-
sa) sekä perustusten kevennysmateriaalina. Vaahtolasi-
murske on CE-merkitty tuote.
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Lämmöneristävyydeltään Foamit-murskekerros vastaa neljä ker-
taa paksumpaa hiekkakerrosta. Suuren kitkakulman ansiosta 
katurakenteet on mahdollista korjata puoli katua kerrallaan. Suu-
resta kitkakulmasta on huomattava etu myös silloin, jos rakenne 
joudutaan kaivamaan auki. Kevennysrakenne ei sorru kaivantoon 
ja samalla materiaalilla voidaan tehdä täyttö uudelleen. 

Foamitin pienen tilavuuspainon ja suuren kitkakulman ansiosta 
voidaan rakenteiden kuormituksia vähentää merkittävästi.  Maan-
paine on murto-osa verrattuna perinteiseen soratäyttöön. Tällöin 
rakenteessa voidaan esim. betoniteräksien määrää vähentää tai 
kevytseinärakenteissa harventaa tukipilareita. Lisäksi rakenteen 
siirtymisriski työn aikana vähenee. 

Paaluperustuksissa voidaan estää maanpainumisen aiheuttama 
lisäkuormitus tai heikon stabiliteetin aiheuttama sivuttaiskuormi-
tus paaluille.

Käyttökohteet talonrakentamisessa:

•	 alapohjat
•	 perustusten vierus- ja alustäyttö
•	 kellarin seinien vierustäyttö
•	 väli- ja yläpohjat
•	 terassit ja pihakannet
•	 käännetyt katot
•	 ryömintätilat

Foamit-vaahtolasimursketta voidaan teknisten ominaisuuksiensa 
ansiosta käyttää kaikissa perustamistavoissa, sisäpuolisissa täytöis-
sä, routasuojauksissa, kattorakenteissa, pihakansissa ja taustatäy-
töissä.

Foamit-vaahtolasimurskeesta tehty rakennekerros toimii käyttö-
tarkoituksesta riippuen keventeenä, routa- tai lämmöneristeenä, 
kuivatuskerroksena sekä infra- että talonrakentamisessa. Monissa 
kohteissa Foamitin käytöllä voi olla useita käyttötarkoituksia, esi-
merkiksi kevenne voi olla myös routaeriste.

Foamitilla on laajaa käyttöä sekä korjaus- että uudisrakentami-
sessa. Foamit on kaikissa käyttökohteissaan helppo asentaa joko 
työkohteeseen suoraan lavalta kippaamalla tai nostamalla. Nos-
tamiseen voi käyttää joko kestäviä suursäkkejä tai nostopressua.

INFRARAKENTAMINEN

TALONRAKENTAMINEN

Käyttökohteet infrarakentamisessa:

•	 tiet ja kadut
•	 piha-alueet
•	 kevyen liikenteen väylät
•	 ratapenkereet
•	 meluvallit
•	 putkikaivannot
•	 urheilukentät
•	 taustatyöt

Foamitilla rakennetaan teitä ja katuja kuten kalliomurskeella hyö-
dyntäen Foamitin keveyttä ja lämmöneristettävyyttä. Vaahtolasi-
murskeen tilavuuspaino rakenteessa on vain viidesosa verrattuna 
murskeeseen, mutta se vastaa kantavuudeltaan karkeaa hiekkaa. 

Vaahtolasimurskeella voidaan rakentaa kevennyspenkereitä jyr-
killäkin luiskakaltevuuksilla. Se on merkittävä etu rakennettaessa 
siltojen tukimuurien taustatäyttöjä tai kevennettäessä penkereitä 
stabiloiduilla alueilla.

Foamit 60A, vaahtolasi

Raekoko 0...60 mm

Raemuoto Murtopintainen

Tiivistämätön kuiva irtotiheys 210 kg/m3 (±15%)

Lämmönjohtavuus 0.1...0.2W/mK

Tiivistyskerroin 1.15...1.25

Kantavuusmoduuli 55...70 MPa

Murskautuvuus >0.9 N/mm2

Puhtaus Ei sisällä orgaanisia aineita

Raskasmetallien imeytyminen 
suotautumalla

Liukenevat määrät eivät ole 
merkityksillisiä käyttökohteissa


